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Oferta na pobyt wypoczynkowy w
Centralnym Ośrodku Szkolenia LZS w Mielnie
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Centralny Ośrodek Szkolenia w Mielnie oferuje
noclegi w ośrodku wypoczynkowym położonym przy samej wydmie, około 100 m od szerokiej,
piaszczystej plaży, zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Ośrodek
umiejscowiony jest w zacisznym miejscu, które umożliwia odpoczynek po zabawie w tętniącym życiem
centrum miasta.
Centralny Ośrodek Szkolenia w Mielnie to wyjątkowe miejsce gwarantujące optymalne warunki
sprzyjające połączeniu aktywnego wypoczynku oraz realizacji programu szkoleniowego. Obiekt
nastawiony jest na pracę całoroczną. Miła obsługa, wspaniała domowa kuchnia oraz niezapomniany
klimat pozwolą Państwu przeżyć wyjątkowe chwile nad morzem.
Obiekt przygotowany jest szczególnie na obozy sportowe, kolonie, zimowiska, zielone szkoły, wczasy
rodzinne, wakacje z dziećmi, aktywny wypoczynek, wczasy dla seniora, konferencje nad morzem,
imprezy integracyjne dla firm.
Ośrodek, który Państwu oferujemy składa się z dwóch obiektów:
Budynek A, B, C, w którym do dyspozycji gości oddajemy miejsca noclegowe w pokojach
2,3,4 osobowych z umywalkami i tarasami. W każdym pokoju znajduje się radio i TV. Łazienka wraz
z toaletą znajduje się na każdym piętrze, w tym 3 pokoje 2,3,4 osobowe z łazienką.
Budynek

D

i

E,

w

którym

do

dyspozycji

gości

oddajemy

miejsca

noclegowe

w wyremontowanej części obiektu, w pokojach 2, 3, osobowych z łazienkami. W każdym pokoju
znajduje się TV, lodówka, zestaw powitalny, suszarka do włosów. Istnieje możliwość dostawienia
łóżeczka dla dziecka.
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Ponadto oferujemy:


śniadania w postaci bufetu szwedzkiego: dania ciepłe, sałatki, wędliny, nabiał, warzywa,
pieczywo mieszane, kawa, herbata, woda, kakao, dżemy, miód, smarowidło,



obiady: zupa, danie główne, deser oraz kompot,



kolacje w postaci bufetu szwedzkiego: dania ciepłe, sałatki, wędliny, nabiał, warzywa,
pieczywo mieszane, kawa, herbata, woda, kakao, dżemy, miód, smarowidło,



parking,



darmowe wi-fi,



wypożyczalnie rowerów,



miejsce na ognisko,



kawiarnia wraz z pijalnią soków,



salę konferencyjną z miejscem na około 50 osób, z wyposażeniem Audio - video
i TV - SAT,



stoły do tenisa, stoły do gier zręcznościowych typu „Piłkarzyki”,



miejsce do organizowania dyskoteki,



miejsce do gry w siatkówkę, koszykówkę,

W bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka znajduje się boisko do uprawiania sportów. W odległości około
15 minut pieszo znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa.
Organizujemy także imprezy okolicznościowe i wesela!
Informacje dodatkowe:


doba noclegowa zaczyna się o godzinie 14:00, natomiast kończy o godzinie 10:00,



cena nie zawiera opłaty klimatycznej …. zł/os.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!!!
GWARANTUJEMY PAŃSTWU MIŁY I NIEZAPOMNIANY WYPOCZYNEK!!!
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